2012. évi beszámoló a beérkezett támogatásokról és azok felhasználásáról.
2012-ben összesen 1.048.284 Ft bevétele volt az alapítványnak; ebben szerepel az 1%os felajánlások összege: 726.884 Ft, továbbá az iskolai SZMK 132.000 Ft-os befizetése
és a magánszemélyek 189.100 Ft-os adománya.
A 2011/2012-es tanévben az alábbi célokra fordítottunk az alapítvány pénzéből
felhasználás területe
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ÖSSZESEN

1.441.700

Megújult a Mesterségek Iskolája Alapítvány Kuratóriuma!
1991-ben az iskola nevelőtestületének egy csoportja kezdeményezésére létrejött a
Mesterségek Iskolája Alapítvány a Bőrfestő Utcai Általános iskolában. Az Alapító
Okiratban megfogalmazott célok szerint a Káposztásmegyeren élő, iskolánkba járó
tanulók tanulását, képzését, ellátását szolgáló feladatok megsegítésére vállalkozott. Az
alapítvány jogállása: közhasznú alapítvány.
Jogelődünk, a Bőrfestő Utcai Általános Iskola diákjainak javára sokféle színes
programot támogattunk; hosszú évekig sikeres volt többek között az erdei iskola, a
Városnap, a Mesterségek Ünnepe, a Madarak, fák napja.
Mára a szerkezetváltással összhangban némileg átalakult az alapítvány
támogatásainak köre is. Ezt azért is tehettük meg, mert örvendetesen megnőtt a
támogatóink adakozó kedve és mód nyílt négy nagyobb tárgyi eszköz beszerzésre is.
Az ebédlő és a számítástechnika szaktanterem, valamint az osztálytermek székeinek
megvétele, a stúdió teljes hangosító berendezésének a cseréje, a Csokonai
dombormű mind az alapítvány vagyonából került ki. Mindemellett 1991 óta
folyamatosan juttatjuk el az alábbi támogatásokat az osztályoknak:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Arany Penna-díj a legszebben író kisdiákoknak,
kulturális támogatás minden osztálynak színházlátogatásra, kiállítás
megtekintésére,
szalagavató bál költségeinek támogatása,
iskolai sport és művészeti rendezvények támogatása,
nyári táborok támogatása,
év végi könyvjutalom a kiemelkedő teljesítményű diákok számára,
osztálytermek felújítása az SZMK-val közösen,
jutalom fényképezőgép a végzős nyolcadikosoknak,
időszakosan nyelvi tanulmányutak költségeinek támogatása,
hazai és nemzetközi tehetséggondozó versenyeken való részvétel a
nevezési, illetve utazási költségek támogatásával.

A fenti célok összhangban vannak az alapító okiratban megfogalmazott közhasznú
célokkal. Minden évben a fenti célok támogatására az Alapítvány aktuális vagyonának
90%-át használtuk fel.
Az Alapítvány több sikeres pályázatot is adott be elsősorban Újpest Önkormányzat
Civil Alapjához, ahonnan forrásokat nyertünk eszközök beszerzésére (laptop,
projektor, rádiós magnó stb.)

Az Alapítvány céljait a mellénk szövetségesül szegődött iskolai SZMK is segít
megvalósítani azzal, hogy a közösen meghirdetett akciók bevételének egy részét a
számlánkra utalja. A két szervezet és az iskolavezetés között teljes az összhang.
A Mesterségek Iskolája Alapítvány nevéhez fűződik két helyi kitüntetés/díj
megalapítása; a Telepovszky Tiborné emlékére – díj a legkiválóbb sportolóknak jár,
a Csokonai Emlékplakett pedig a legkiválóbb érettségizőket illeti.
A Kuratórium üléseit évente négy alkalommal az iskolában tartja. Az ülések nyitottak,
minden érdeklődőt szívesen látunk.
Változások
2012 tavaszán váltunk meg a Kuratórium régi, kedves tagjaitól. Borzási Erzsébet
tanító, Szabóné Bátaszéki Emese szülő, Hegyesné Csubák Katalin szülő, Aliczki
Andrea szülő hosszú éveken át voltak odaadó, elkötelezett támogatói az alapítványi
tevékenységnek. Részesei lehettek a „nagy idők” változásainak, az általános
iskolából kinövő középiskola megszületésének, az új hagyományok és ceremóniák
megteremtésének.
Ezúton mondok köszönetet volt kurátorainknak, akik nélkül nem működhetett
volna az elmúlt 21 évben az alapítványunk sikeresen.
2012 tavaszán megválasztottuk az új kurátorokat és az új titkárt is.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

A kuratórium tagjai 2012. májusától:
Borosné dr. Kézy Zsuzsanna - elnök
Szabóné András Erika – tanár – titkár
Tatár Gabriella Katalin – tanár
Kuruczné Hudák Judit – tanító
László Zsoltné - szülő
Kovács Katalin - szülő
Varga Borbála – szülő
Kozma Jánosné - SZMK-elnök

A Kuratóriumnak nem tagja az Alapítvány könyvelője, Kincses Cecília.

